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 สรุปข่าวใน และต่างประเทศ  

สหรัฐ 

สหรัฐเตรียมผ่อนคลายมาตรการคว ่าบาตร ZTE ขณะจีนยอม
ยกเลิกเก็บภาษีสินค้าเกษตรสหรัฐ สื่อรายงานว่า เจ้าหน้าที่สหรัฐ
และจีนก าลงัจดัท าข้อตกลงเพื่อให้สหรัฐผ่อนคลายมาตรการคว ่าบาตร
บริษัท ZTE ซึ่งเป็นผู้ผลิตอปุกรณ์ด้านการสื่อสารของจีน เพื่อให้บริษัท
สามารถกลบัมาด าเนินธุรกิจอีกครัง้ หลังจากที่รัฐบาลสหรัฐประกาศ
ห้ามไม่ให้บริษัทของสหรัฐขายสินค้าให้กับ  ZTE เป็นเวลา 7 ปี  
เน่ืองจาก ZTE ได้ส่งออกสินค้าให้กับอิหร่าน ซึ่งถือเป็นการละเมิด
มาตรการคว ่าบาตร เพื่อแลกกับการผ่อนคลายมาตรการคว ่าบาตร
บริษัท ZTE ทางการจีนเตรียมที่จะยกเลิกการเรียกเก็บภาษีน าเข้า
สินค้าเกษตรของสหรัฐ ซึ่งรวมถึงถั่วเหลือง    นายโดนัลด์ ทรัมป์ 
ประธานาธิบดีสหรัฐ ได้ทวีตข้อความเม่ือวันอาทิตย์ระบุว่า รัฐบาล
สหรัฐและจีนก าลังร่วมมือกันเพื่อเปิดทางให้บริษัท ZTE  สามารถ
กลับมาด าเนินธุรกิจอีกครัง้ ซึ่งการทวีตข้อความดังกล่าวของป
ธน.ทรัมป์มีขึน้ ก่อนที่สหรัฐและจีนจะเจรจาการค้ารอบที่ 2 ในสปัดาห์
นี ้เพ่ือแก้ไขความขดัแย้งทางการค้าที่เกิดขึน้ (อินโฟเควสท์) 

ประธานเฟดคลีฟแลนด์เตือนสหรัฐจับตาสัดส่วนหนีต่้อ GDP 
หวั่นบานปลายเกินควบคุม ส านักข่าวอินโฟเควสท์ (14 พ.ค. 61)--
นางลอเรตตา เมสเตอร์ ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) สาขาคลีฟ
แลนด์ ระบุเตือนในวันจันทร์ว่า สหรัฐควรจับตาสัดส่วนหนีต้่อ
ผลิตภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ก่อนที่จะไมส่ามารถควบคมุ
ได้  "เราควรพิจารณาภาวะเศรษฐกิจสหรัฐ โดยดูว่าเราจะมีสถานะ
ทางการคลงัที่ยั่งยืนหรือไม่ ซึ่งเราควรพิจารณาก่อนที่สถานการณ์จะ
บานปลายจนควบคุมไม่ได้" นางเมสเตอร์กล่าว ทัง้นี ้สัดส่วนหนีต้่อ 
GDP ของสหรัฐพุ่งแตะระดับ 104% ในปีที่แล้ว ซึ่งเป็นระดับสูงสุด
นบัตัง้แตปี่ 2489 โดยขณะนัน้อยูท่ี่ระดบั 120%    นอกจากนี ้มลูคา่หนี ้
ทัง้หมดของสหรัฐทะลุ 21 ล้านล้านดอลลาร์ในปีนีแ้ล้ว โดยเพิ่มขึน้
มากกว่า 120% เม่ือเทียบกับช่วง 10 ปีก่อนหน้านี  ้ขณะเดียวกัน 
กองทนุการเงินระหวา่งประเทศ (IMF) เตือนวา่ สหรัฐเป็นประเทศเดียว
ในกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้ว ซึ่งสัดส่วนหนีต้่อ GDP จะปรับตัวขึน้
ในชว่ง 5 ปีข้างหน้า (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นนิวยอร์ก: ดาวโจนส์ปิดบวก 68.24 จุด นักลงทุน
คลายกังวลความขัดแย้งการค้าสหรัฐ-จีน ดชันีดาวโจนส์ตลาดหุ้น
นิวยอร์กท าสถิติปิดในแดนบวกติดต่อกันเป็นวันที่ 8 เม่ือคืนวันจนัทร์ 
(14 พ.ค.) เน่ืองจากนักลงทนุคลายความวิตกกังวลเก่ียวกับข้อพิพาท
ทางการค้าระหวา่งสหรัฐและจีน หลงัจากประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ 
ระบุว่า รัฐบาลสหรัฐและจีนก าลงัร่วมมือกนัเพ่ือเปิดทางให้บริษัท ZTE 
ของจีนสามารถกลบัมาด าเนินธุรกิจอีกครัง้ หลงัจากที่ถกูคว ่าบาตรจาก
สหรัฐ ขณะเดียวกันนักลงทนุจบัตาข้อมลูเศรษฐกิจที่ส าคญัของสหรัฐ

ในสปัดาห์นี ้ซึ่งรวมถึงยอดค้าปลีกเดือนเม.ย.ดัชนีเฉลี่ยอตุสาหกรรม
ดาวโจนส์ปิดที่ 24,899.41 จุด เพิ่มขึน้ 68.24 จุด หรือ +0.27% ดัชนี 
S&P500 ปิดที่ 2,730.13 จดุ เพิ่มขึน้ 2.41 จดุ หรือ +0.09% และดชันี 
Nasdaq ปิดที่ 7,411.32 จุด เพิ่มขึน้ 8.43 จุด หรือ +0.11% (อินโฟ
เควสท์) 

ภาวะตลาดเงินนิวยอร์ก: ดอลล์แข็งเทียบสกุลเงินหลัก หลังข้อ
พิพาทการค้าสหรัฐ-จีนส่งสัญญาณคล่ีคลายดอลลาร์แข็งค่าขึน้
เมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักๆ ในการซือ้ขายที่ตลาดปริวรรตเงินตรา
นิวยอร์กเม่ือคืนวนัจนัทร์ (14 พ.ค.) เน่ืองจากนกัลงทนุคลายความวิตก
กังวลเก่ียวกับข้อพิพาททางการค้าระหว่างสหรัฐและจีน หลังจาก
ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ระบุว่า รัฐบาลสหรัฐและจีนก าลงัร่วมมือ
กันเพื่อเปิดทางให้บริษัท ZTE ของจีนสามารถกลบัมาด าเนินธุรกิจอีก
ครัง้ หลังจากที่ถูกคว ่าบาตรจากสหรัฐ ขณะเดียวกันนักลงทุนจับตา
ข้อมลูเศรษฐกิจที่ส าคญัของสหรัฐในสปัดาห์นี ้ซึ่งรวมถึงยอดค้าปลีก
เดือนเม.ย. ดอลลาร์แข็งค่าเม่ือเทียบกับเงินเยน ที่ระดับ 109.64 เยน 
จากระดบั 109.29 เยน แตอ่อ่นคา่ลงเล็กน้อยเม่ือเทียบกบัฟรังก์สวิส ที่
ระดบั 1.0000 ฟรังก์ จากระดบั 1.0007 ฟรังก์ ยโูรอ่อนค่าลงเม่ือเทียบ
กับดอลลาร์ ที่ระดับ 1.1943 ดอลลาร์ จากระดับ 1.1945 ดอลลาร์ 
ขณะที่เงินปอนด์แข็งคา่ขึน้สูร่ะดบั  1.3568 ดอลลาร์ จากระดบั 1.3548 
ดอลลาร์ และดอลลาร์ออสเตรเลียอ่อนค่าลงสู่ระดบั 0.7529 ดอลลาร์
สหรัฐ จากระดบั 0.7546 ดอลลาร์สหรัฐ (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดน า้มัน: น า้มัน WTI ปิดบวก 26 เซนต์ รับโอเปกเพิ่ม
คาดการณ์อุปสงค์,ตะวันออกกลางตึงเครียดสญัญาน า้มนัดิบเวสต์
เท็กซสั (WTI) ตลาดนิวยอร์กปิดบวกเม่ือคืนวันจันทร์ (14 พ.ค.) ขาน
รับกลุ่มประเทศผู้ส่งออกน า้มนั (โอเปก) ที่ปรับเพิ่มคาดการณ์อปุสงค์
น า้มันทั่วโลกในปีนี ้นอกจากนี ้สถานการณ์ตึงเครียดในตะวันออก
กลาง อันเน่ืองมาจากชาวปาเลสไตน์ได้เดินขบวนประท้วงการเปิด
สถานทตูสหรัฐแห่งใหม่ในกรุงเยรูซาเลมนัน้ ยงัเป็นอีกปัจจยัที่หนนุทัง้
สัญญาน า้มันดิบ WTI และน า้มันดิบเบรนท์ ปิดในแดนบวกด้วย 
สญัญาน า้มนัดิบ WTI ส่งมอบเดือนมิ.ย. เพิ่มขึน้ 26 เซนต์ หรือ 0.4% 
ปิดที่ 70.96 ดอลลาร์/บาร์เรล สัญญาน า้มันดิบเบรนท์ส่งมอบเดือน
ก.ค. พุ่งขึน้ 1.11 ดอลลาร์ หรือ 1.4% ปิดที่ 78.23 ดอลลาร์/บาร์เรล 
สญัญาน า้มนัดิบ WTI ดีดตวัขึน้ หลงัจากโอเปกได้ปรับเพิ่มคาดการณ์
อปุสงค์น า้มนัของโลกในปีนี ้สูร่ะดบั 98.85 ล้านบาร์เรล/วนั โดยเพิ่มขึน้ 
1.65 ล้านบาร์เรล/วนัเม่ือเทียบจากปีที่แล้ว (อินโฟเควสท์)  
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 ภาวะตลาดทองค านิวยอร์ก: ทองปิดลบ $2.5 เหตุดอลล์แข็ง,นัก

ลงทุนขายสินทรัพย์ปลอดภัยหลังดาวโจนส์บวกต่อเน่ือง สญัญา
ทองค าตลาดนิวยอร์กปิดลบเม่ือคืนวนัจนัทร์ (14 พ.ค.) เน่ืองจากการ
แข็งค่าของสกุลเงินดอลลาร์ได้ลดความน่าดึงดูดของสัญญาทองค า 
นอกจากนี ้นกัลงทนุยงัเทขายทองค าในฐานะสินทรัพย์ที่ปลอดภยั และ
หนัไปลงทนุในสินทรัพย์เสี่ยงที่ให้ผลตอบแทนสงูกว่า เช่นหุ้น หลงัจาก
ดชันีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปรับตวัขึน้ติดต่อกันยาวนานถึง 8 วนั
ท าการ สัญญาทองค าตลาด COMEX (Commodity Exchange) ส่ง
มอบเดือนมิ.ย.  ลดลง 2.5 ดอลลาร์  หรือ 0.19% ปิดที่  1,318.2 
ดอลลาร์/ออนซ์ สัญญาโลหะเงินส่งมอบเดือนก.ค. ลดลง 10.7 เซนต์ 
หรือ 0.64% ปิดที่ 16.645 ดอลลาร์/ออนซ์ (อินโฟเควสท์) 

ยุโรป 

ภาวะตลาดหุ้นยุโรป: หุ้นยุโรปปิดลบ ขณะนักลงทุนจับตา
การเมืองอิตาลี,การค้าจีน-สหรัฐ ตลาดหุ้นยุโรปปิดปรับตัวลงเม่ือ
คืนวนัจนัทร์ (14 พ.ค.) ขณะที่นักลงทนุจบัตาสถานการณ์การเมืองใน
อิตาลีอย่างใกล้ชิด หลังจากมีรายงานว่าอิตาลีเตรียมตัง้รัฐบาลผสม 
หลังสองพรรคการเมืองใหญ่บรรลขุ้อตกลงจัดตัง้รัฐบาลร่วมกัน ดัชนี 
Stoxx Europe 600 ปรับตัวลง 0.05% ปิดที่ 392.19  ดัชนี FTSE 100 
ตลาดหุ้นลอนดอนปิดที่ 7,710.98 จุด ลดลง 13.57 จุด หรือ -0.18% 
ดชันี DAX ตลาดหุ้นเยอรมนัปิดที่ 12,977.71 จดุ ลดลง 23.53 จดุ หรือ 
-0.18% และดชันี CAC-40 ตลาดหุ้นฝร่ังเศสปิดที่ 5,540.68 จดุ ลดลง 
1.26 จดุ หรือ -0.02% (อินโฟเควสท์) 

ญ่ีปุ่น 

ญ่ีปุ่นเล็งเจรจรากับสหรัฐต่อเน่ืองทัง้ก่อนและหลังซัมมิต"ทรัมป์"
และ"คิม จอง อึน" นายชินโซ อาเบะ นายกรัฐมนตรีญ่ีปุ่ น เปิดเผยว่า 
ตนเองเตรียมจัดการเจรจาอย่างต่อเน่ืองกับประธานาธิบดีโดนัลด์ 
ทรัมป์ ของสหรัฐ ในช่วงก่อนและหลงัการประชมุครัง้แรกระหว่างผู้น า
สหรัฐและเกาหลีเหนือที่จะเปิดฉากขึน้ในชว่งต้นเดือนมิ.ย. เพ่ือสง่เสริม
ความร่วมมือในเร่ืองนโยบายของทัง้สองประเทศที่มีต่อเกาหลีเหนือ 
ส านักข่าวเกียวโดรายงานว่า นายกรัฐมนตรีของญ่ีปุ่ นกล่าวปราศรัยที่
รัฐสภาสหรัฐวา่ ตนเองหวงัวา่จะได้รับประโยชน์จากการประชมุสดุยอด
ผู้ น า G7 ที่จะจัดขึน้ในวันที่ 8-9 มิ.ย. ที่แคนาดา ในช่วงที่ได้เข้าพบ
โดนัลด์ ทรัมป์ ผู้น าสหรัฐ ก่อนที่ปธน.ทรัมป์ และนายคิม จอง อึน ผู้น า
เกาหลีเหนือ จะจดัการประชมุสดุยอดที่สิงค์โปร์ในวนัที่ 12 มิ.ย.   นาย
อาเบะ กล่าวว่า "ภายหลงัการประชมุสดุยอดครัง้นี ้ผมอยากจะได้ยิน
ค าตอบจากทรัมป์ด้วยตวัเอง" ทัง้เสริมว่า ทัง้สองฝ่าย "จะเตรียมความ
พร้อมว่าการเจรจาครัง้นีจ้ะเกิดขึน้อย่างไร"   แหล่งข่าวของรัฐบาล
ญ่ีปุ่ นระบุว่า ผู้น าสหรัฐอาจแวะเยือนญ่ีปุ่ นขณะเดินทางกลบั เพื่อเข้า
ร่วมการเจรจาอย่างต่อเน่ืองที่เกิดขึน้ไม่บ่อยครัง้นักกับนายกฯญ่ีปุ่ น
ในชว่งสปัดาห์เดียวกนั  (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นโตเกียว: นิกเกอิเปิดบวก 23.61 จุด ขานรับดาว
โจนส์พุ่งต่อเน่ือง ดัชนีนิกเกอิตลาดหุ้นโตเกียวเปิดปรับตวัขึน้ในวนั
จันทร์ โดยได้ปัจจัยหนนุจากดชันีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กท าสถิติ
ปิดในแดนบวกติดต่อกันเป็นวนัที่ 8 เม่ือคืนวันจันทร์ อันเน่ืองมาจาก
คลายความวิตกกังวลเก่ียวกับข้อพิพาททางการค้าระหว่างสหรัฐและ
จีนทัง้นี ้ดชันีนิกเกอิเปิดบวก 23.61 จดุ หรือ +0.10% แตะที่ 22,889.47 
จดุ (อินโฟเควสท์) 

จีน 

รองนายกฯจีนเตรียมเยือนสหรัฐ 15-19 พ.ค.เจรจาแก้ไขข้อ
พิพาทการค้า นายหลิว เหอ รองนายกรัฐมนตรีจีน และที่ปรึกษาด้าน
เศรษฐกิจของประธานาธิบดีสี จิน้ผิง จะเดินทางเยือนสหรัฐตัง้แต่วนั
องัคารจนถึงวนัเสาร์นี ้เพื่อหารือประเด็นข้อพิพาททางการค้าระดบัทวิ
ภาคี ทัง้นี ้นายหลิวจะพบปะกับเจ้าหน้าที่สหรัฐหลายราย ซึ่งรวมถึง
นายสตีเวน มนูชิน รมว.คลังสหรัฐ  ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึน้ 
หลงัจากที่เจ้าหน้าที่สหรัฐและจีนคว้าน า้เหลวในการเจรจาที่กรุงปักก่ิง
ในช่วงต้นเดือนนี ้โดยทัง้สองฝ่ายไม่สามารถบรรลุข้อตกลงเพื่อ
คลี่คลายความเห็นที่แตกตา่งกนัในเร่ืองภาษีน าเข้า (อินโฟเควสท์) 

จีนเผยรายได้การคลังเดือนเม.ย.ขยายตัว 11% หลังรบ.เก็บภาษี
ได้เพิ่มขึน้  กระทรวงการคลงัจีนเปิดเผยว่า รายได้ด้านการคลังของ
จีนยงัคงรักษาระดบัการขยายตวัได้ในอตัราเลข 2 หลกัในเดือนเม.ย. 
เน่ืองจากรัฐบาลมีรายได้จากการจดัเก็บภาษีเพ่ิมขึน้ กระทรวงการคลงั
ระบุว่า รายได้ด้านการคลงัของจีนในเดือนเม.ย.ปรับตวัเพิ่มขึน้ 11% 
เม่ือเทียบเป็นรายปี สู่ระดับ 1.85 ล้านล้านหยวน (2.916 แสนล้าน
ดอลลาร์สหรัฐ) โดยมีรายได้จากการจดัเก็บเพ่ิมขึน้ 14.6% แตะที่ 1.66 
ล้านล้านหยวน รายงานระบวุา่ รายได้การคลงัในชว่ง 4 เดือนแรกของปี
นี ้เติบโตขึน้ 12.9% เม่ือเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว แตะที่ 6.9 
ล้านล้านหยวน (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นจีน: เซี่ยงไฮ้คอมโพสิตปิดบวก 10.77 จุด ขานรับ
ก าไรแบงก์พาณิชย์ ดชันีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตตลาดหุ้นจีนปิดตลาดวนั
จนัทร์ปรับตวัสงูขึน้ ในขณะที่นกัลงทนุยงัคงจบัตาสถานการณ์นโยบาย
การค้าระหว่างจีนและสหรัฐ  ส านักข่าวซินหวัรายงานว่า ดชันีเซี่ยงไฮ้
คอมโพสิตบวก 10.77 จดุ หรือ 0.34% ปิดที่ 3,174.03 จดุ       

เอเชียและอื่นๆ 

โอเปกเพิ่มคาดการณ์ผลิตน า้มันของกลุ่มนอกโอเปก ขณะสหรัฐ
เพิ่มก าลังการผลิตกลุม่ประเทศผู้สง่ออกน า้มนั (โอเปก) ออกรายงาน
เม่ือวนัอาทิตย์ โดยได้เพิ่มคาดการณ์การผลิตน า้มันของกลุ่มประเทศ
นอกโอเปกสูร่ะดบั 59.62 ล้านบาร์เรล/วนัในปีนี ้โดยเพิ่มขึน้ 1.72 ล้าน
บาร์เรล/วันเม่ือเทียบจากปีที่แล้ว  รายงานของโอเปกระบุว่า สหรัฐ
ครองสัดส่วนผลิตน า้มันมากถึง 89% ในกลุ่มนอกโอเปก ขณะที่การ
ผลิตน า้มันของแคนาดา บราซิล สหราชอาณาจักร และคาซัคสถาน
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 เพิ่มขึน้เช่นกนั ทัง้นี ้การผลิตน า้มนัของสหรัฐได้เพิ่มขึน้ 27% นับตัง้แต่

กลางปี 2559 สู่ระดับ 10.70  ล้านบาร์เรล/วัน ส่งผลให้สหรัฐเป็น
ประเทศที่ผลิตน า้มนัมากเป็นอนัดบั 2 ของโลกรองจากรัสเซีย ซึ่งผลิต
น า้มันเกือบ 11 ล้านบาร์เรล/วัน ขณะที่ส านักงานสารสนเทศด้าน
การพลงังานของรัฐบาลสหรัฐ (EIA) คาดการณ์ว่า การผลิตน า้มนัของ
สหรัฐจะพุง่ขึน้แตะ 12 ล้านบาร์เรล/วนัในปีหน้า  ทัง้นี ้โอเปกจะประชมุ
กนัในวนัที่ 22 มิ.ย. เพ่ือทบทวนนโยบายการผลิตน า้มนั หลงัจากที่มีมติ
ขยายเวลาปรับลดก าลังการผลิตน า้มัน 1.8 ล้านบาร์เรล/วัน  (อินโฟ
เควสท์) 

UNSC เตรียมจัดประชุมฉุกเฉิน หลังอิสราเอล-ปาเลสไตน์ปะทะ
เดือดสังเวยเปิดสถานทูตสหรัฐ นายริยาด แมนซูร์ ผู้สงัเกตกุารณ์
ถาวรแห่งรัฐปาเลสไตน์ประจ าสหประชาชาติ กล่าวว่า คณะมนตรี
ความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ (UNSC) จะจัดการประชุมฉุกเฉิน
ภายในเวลา 24 ชั่วโมง หลังเกิดเหตุการณ์ปะทะกันระหว่างกลุ่มผู้
ชุมนุมชาวปาเลสไตน์และกองก าลังของอิสราเอล จนส่งผลให้มี
ผู้ เสียชีวิตและบาดเจ็บจ านวนมาก  ชาวปาเลสไตน์หลายหม่ืนคนพา
กันเดินขบวนประท้วงการเปิดสถานทตูสหรัฐแหง่ใหม่ในกรุงเยรูซาเลม
วนัจนัทร์ ขณะที่ลา่สดุ กองก าลงัอิสราเอลได้สงัหารชาวปาเลสไตน์ 52 
รายที่พยายามข้ามชายแดนจากฉนวนกาซ่าเข้าไปยงัฝ่ังอิสราเอล โดย
จ านวนดังกล่าวนับเป็นตัวเลขผู้ เสียชีวิ ตสูงที่สุดภายในวันเดียว
นับตัง้แต่การประท้วงเร่ิมขึน้ในวนัที่ 30 มี.ค. เจ้าหน้าที่ยงัระบุว่า ชาว
ปาเลสไตน์ได้รับบาดเจ็บเพิ่มเป็น 2,400 ราย ขณะที่หลายร้อยรายได้
รับบาดเจ็บจากการถูกยิงด้วยกระสุนจริง   ประธานาธิบดีโดนัลด์ 
ทรัมป์ได้สง่คณะตวัแทนเข้าร่วมพิธีเปิดสถานเอกอคัรราชทตูสหรัฐแห่ง
ใหม่ที่กรุงเยรูซาเลมในวนัจนัทร์ ซึ่งตรงกับการเฉลิมฉลองครบรอบ 70 
ปีของการสถาปนารัฐอิสราเอล (อินโฟเควสท์) 

เกาหลีใต้เผยนักลงทุนต่างชาติแห่เทขายหุ้นเพื่อรุกซือ้พันธบัตร
ในเดือนเม.ย. เหตุอัตราดอกเบีย้ยังต ่ า  ส านักงานก ากับดูแล
การเงินของเกาหลีใต้ (FSS) เปิดเผยว่า ในเดือนเม.ย.ที่ผ่านมานัน้ นัก
ลงทุนต่างชาติได้เทขายหุ้ นในตลาดหุ้ นเกาหลีใต้ และหันไปซือ้
พันธบัตร เน่ืองจากอัตราดอกเบีย้นโยบายของเกาหลีใต้ยังคงอยู่ใน
ระดบัต ่าสดุเป็นประวตัิการณ์ ทัง้นี ้ธนาคารกลางเกาหลีใต้ได้ปรับขึน้
อตัราดอกเบีย้นโยบายขึน้ 0.25% สู่ระดบั 1.5% ในเดือนพ.ย.ปีที่แล้ว 
ซึ่งเป็นการปรับขึน้ดอกเบีย้ครัง้แรกในรอบเกือบ 6 ปีคร่ึง และจากนัน้ก็
ได้ตรึงอัตราดอกเบีย้ที่ระดับดังกล่าวเร่ือยมา  FSS ระบุว่า นักลงทุน

ต่างชาติเทขายหุ้ นในตลาดหุ้ นเกาหลีใต้ทัง้สิน้ 2.2 ล้านล้านวอน 
(ประมาณ 2.1 พันล้านดอลลาร์) ในเดือนเม.ย. ซึ่งสวนทางกับเดือน
มี.ค.ที่นักลงทุนต่างชาติได้เข้าซือ้สุทธิ โดยนักลงทุนชาวอังกฤษ 
ซาอดุิอาระเบีย และลกัเซมเบิร์ก เป็นกลุม่นกัลงทนุที่เทขายหุ้น สว่นนกั
ลงทนุชาวสหรัฐเป็นกลุม่ที่เข้าซือ้หุ้นในตลาดหุ้นเกาหลีใต้ในเดือนเม.ย. 
ส านักข่าวซินหวัรายงานวา่ ณ สิน้เดือนเม.ย. มลูค่าการถือครองหุ้นใน
ตลาดหุ้นเกาหลีใต้โดยนกัลงทนุต่างชาตินัน้ อยู่ที่ 643.8 ล้านล้านวอน 
(ประมาณ 6.034 แสนล้านดอลลาร์) ซึ่งคิดเป็นสัดส่วน 32% ของทุน
จดทะเบียนโดยรวมในตลาด (อินโฟเควสท์) 

แบงก์ชาติเกาหลีใต้เผยเกาหลีเหนือเร่ิมเปิดเสรี ช่วยยกระดับ
สวัสดิการประชาชน ธนาคารกลางเกาหลีใต้ (BOK) ระบุว่า การที่
เกาหลีเหนือได้เปิดประเทศมากขึน้นัน้ จะช่วยยกระดบัเศรษฐกิจและ
สวสัดิการให้กับประชาชน รายงานของ BOK ระบุว่า หากเกาหลีเหนือ
ยอมขยายการเปิดประเทศในชว่งที่ยตุิการใช้อาวธุนิวเคลียร์ สวสัดิการ
ทางเศรษฐกิจของประเทศก็จะขยายตัวขึน้ เน่ืองจากมาตรการคว ่า
บาตรของประชาคมโลกจะสิน้สุดลง และเกาหลีเหนือยังได้รับความ
ร่วมมือทางเศรษฐกิจจากเกาหลีใต้อีกด้วย  รายงานดงักลา่วยงัระบุอีก
ด้วยว่า สวัสดิการทางเศรษฐกิจของเกาหลีเหนือมีอัตราการขยายตวั
นับตัง้แตปี่ 2539 แต่แล้วอตัราการขยายก็ได้ชะลอตวัลงในช่วงไมก่ี่ปีที่
ผ่านมา หลังจากที่เกาหลีเหนือถูกคว ่าบาตรจากนานาชาติโทษฐาน
ทดสอบขีปนาวธุและอาวธุนิวเคลียร์  มาตรการคว ่าบาตรที่เข้มงวดนัน้
ได้สง่ผลกระทบตอ่ภาคการส่งออกของเกาหลีเหนือ สง่ผลให้สวสัดิการ
ทางเศรษฐกิจของเกาหลีเหนือตกต ่าลงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้หากยงัมี
การคว ่าบาตรอยู่ทัง้นี ้รายงานของ BOK คาดการณ์ว่า การที่เกาหลี
เหนือยอมยตุิการใช้อาวธุนิวเคลียร์ จะชว่ยบรรเทาการใช้มาตรการคว ่า
บาตร และช่วยส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างสองเกาหลี 
ซึ่งจะส่งผลให้เกาหลีเหนือสามารถเปิดประเทศได้มากขึน้ อนัเป็นการ
กระตุ้นสวสัดิการทางเศรษฐกิจของประเทศ (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นอินเดีย: ดัชนี Sensex ปรับตัวขึน้ตามภูมิภาค หุ้น
แบงก์น าตลาด ดัชนี Sensex ตลาดหุ้นอินเดียปรับตวัขึน้ตามตลาด
ภมิูภาคในวนัจนัทร์ โดยดชันีพุ่งขึน้กวา่ 100 จดุในช่วงแรก แต่แรงขาย
ในช่วงท้ายได้ลดช่วงบวกในตลาด  ทัง้นี ้ดัชนี S&P BSE Sensex ปิด
ตลาดที่ 35,556.71 บวก 20.92 จดุ หรือ 0.06% หุ้นกลุม่ธนาคารดีดตวั
ขึน้น าตลาดในเม่ือวนัอาทิตย์ (อินโฟเควสท์) 

ไทย 

ธปท.เผย Q1/61 สินเช่ือธนาคารพาณิชย์โต 4.7% คาดทัง้ปีโต 5-
6%, ส่วน NPL Q1/61 ทรงตัวที่ 2.92% น.ส.ดารณี แซจ่ ูผู้อ านวยการ
อาวุโส ฝ่ายกลยุทธ์สถาบนัการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) 

เปิดเผยผลการด าเนินงานของระบบธนาคารพาณิชย์ไตรมาส 1 ปี 
2561 ว่าสินเชื่อของระบบธนาคารพาณิชย์ขยายตวัต่อเน่ืองจากสิน้ปี 
สอดคล้องกับทิศทางการเติบโตของเศรษฐกิจ คณุภาพสินเชื่อทรงตัว 
ก าไรจากการด าเนินงานเพิ่มขึน้ ขณะที่ก าไรสทุธิลดลงจากค่าใช้จ่าย
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 การด าเนินงานและการกนัส ารอง อยา่งไรก็ดี ระบบธนาคารพาณิชย์ยงั

มีเสถียรภาพ มีเงินส ารอง เงินกองทนุ และสภาพคล่องอยู่ในระดับสูง 
สามารถรองรับการขยายตัวของสินเชื่อในระยะต่อไปได้ โดยมี
รายละเอียดดงันี ้ สินเช่ือระบบธนาคารพาณิชย์ขยายตวัเพิ่มขึน้จากสิน้
ปีที่ 4.4% มาอยูท่ี่ 4.7% เม่ือเทียบระยะเวลาเดียวกนัปีก่อน โดยสินเช่ือ
ธุรกิจขยายตัวจากพอร์ตสินเชื่อ SME ที่กระจายตัวมากขึน้ในหลาย
ธุรกิจ อย่างไรก็ตาม สินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่ยงัมีการช าระคืนหนี ้ส่วน
สินเชื่ออุปโภคบริโภคขยายตัวในทุกพอร์ต สินเชื่อโดยเฉพาะสินเชื่อ
รถยนต์ที่ขยายตวัเร่งขึน้ต่อเน่ือง ภาพรวมการระดมทนุผ่านสินเชื่อของ
ระบบธนาคารพาณิชย์และตราสารหนีข้ยายตวัเพิ่มขึน้จาก 4.7% มา
อยูท่ี่ 5.1% (อินโฟเควสท์)    

ธปท.คงกฎเกณฑ์ห้ามแบงก์พาณิชย์ท าธุรกรรมสกุลเงินดิจิทัล
มองยังมีความเส่ียง น.ส.ดารณี แซจ่ ูผู้อ านวยการอาวโุส ฝ่ายกลยทุธ์
สถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) กล่าวถึงกรณีการ
ออกประกาศพระราชก าหนด (พ.ร.ก.) การประกอบธุรกิจสินทรัพย์
ดิจิทัล พ.ศ.2561 เพื่อคุ้มครองผู้บริโภคความเสี่ยงจากการลงทุนใน
สกุลเงินดิจิทัลว่า กฎระเบียบเดิมที่ไม่ให้สถาบนัการเงินท าธุรกรรมที่
เก่ียวข้องกับ สกุลเงินดิจิทัล หรือ คริปโตเคอเรนซี เพื่อเป็นการดูแล
ความเสี่ยงของการเข้าไปลงทนุ ซึ่งขณะนีค้วามเสี่ยงต่างๆยงัอยู่ดงันัน้ 
จึงไม่เห็นความจ าเป็นที่ต้องปรับเปลี่ยนกฎเกณฑ์ส าหรับธนาคาร
พาณิชย์ใดๆ  ที่ผ่านมา ธปท. ได้ออกหนังสือเวียนถึงสถาบันการเงิน
ไม่ให้ท าธุรกรรมเก่ียวกับสกุลเงินดิจิทลั 5 ข้อ คือ ห้ามการเข้าไปลงทนุ
หรือซือ้ขายในสกุลเงินดิจิทลั เพื่อผลประโยชน์ของสถาบนัการเงินเอง
หรือผลประโยชน์ของลูกค้า, ห้ามให้บริการรับแลกเปลี่ยนสกุลเงิน
ดิจิทัลผ่ านช่องทางใ ห้บ ริการของสถาบันการเงิน , ห้ามส ร้าง
แพลตฟอร์ม เพื่อเป็นสื่อกลางให้ลกูค้าเข้าไปท าธุรกรรมเก่ียวกับสกุล
เงินดิจิทัลระหว่างกัน, ห้ามให้ลูกค้าใช้บัตรเครดิตในการซือ้สกุลเงิน
ดิจิทลั และ ห้ามสนบัสนนุหรือให้ค าปรึกษากบัลกูค้าเก่ียวกบัการลงทนุ
หรือการแลกเปลี่ยนสกลุเงินดิจิทลั (อินโฟเควสท์) 

คลัง-ก.ล.ต. เตรียมชีแ้จงการบังคับใช้ พ.ร.ก.การประกอบธุรกิจ
สิ นท รัพ ย์ ดิ จิ ทั ล วั น จั นท ร์  น .ส .กุ ลยา  ตันติ เ ต มิท  โฆษก
กระทรวงการคลงั พร้อมด้วยนายรพี สจุริตกลุ เลขาธิการคณะกรรมการ
ก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.) จะร่วมกันแถลงข่าว
เก่ียวกับ พ.ร.ก.การประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ.2561 และ 
พ.ร.ก.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 19) พ.ศ. 2561 ในวัน
อังคาร (15 พ.ค.) เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจต่อกฎหมายฉบับ
ดังกล่าว  ณ ห้องแถลงข่าวกระทรวงการคลัง ภายหลังจากเม่ือวัน
อาทิตย์ (13 พ.ค.) เว็บไซต์ราชกิจจานเุบกษา ได้ลงประกาศเร่ืองการ
บังคับใช้ พ.ร.ก.การประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ.2561 ไปแล้ว 
(อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นไทย: ปิดบวก 7.17 จุด รับผลดีจากดอลลาร์อ่อน-
งบ Q1/61 ดีกว่าคาด วันจันทร์จับตา MSCI-ประชุม กนง. SET ปิด
ช่วงบ่ายที่ระดับ 1,773.10 จุด เพิ่มขึน้ 7.17 จุด (+0.41%) มลูค่าการ
ซือ้ขาย 47,912.49 ล้านบาท นักวิเคราะห์ฯ เผยตลาดหุ้ นไทยวนัจนัทร์
เคลื่อนไหว sideway ถึง sideway up จากเงินดอลลาร์อ่อนค่าตอ่เน่ือง
และการประกาศงบฯ Q1/61 ออกมาตามคาดและดีกว่าคาด ด้าน
ตลาดหุ้นเอเชียวันจันทร์ส่วนใหญ่เคลื่อนไหวในแดนบวก คาดพรุ่งนี ้
ตลาดฯ รีบาวด์ตอ่เน่ือง แนะติดตามปรับการค านวณดชันี MSCI ราคา
น า้มนั และเหตกุารณ์ตะวนัออกกลาง รวมถึงทิศทางดอกเบีย้นโยบาย
ของไทยพุธนี ้ให้แนวรับ 1,760-1,764 จุด แนวต้าน 1,780-1,785 จุด 
ตลาดหลกัทรัพย์ปิดวนัจนัทร์ที่ระดบั 1,773.10 จดุ เพ่ิมขึน้ 7.17 จดุ (+
0.41%) มลูค่าการซือ้ขาย 47,912.49 ล้านบาท     การซือ้ขายหุ้นวัน
จนัทร์ ดชันีหุ้นไทยเคลื่อนไหวในแดนบวกตลอดทัง้วนั โดยดชันีฯแตะ
จดุสงูสดุที่ 1,774.82 จดุ และแตะจดุต ่าสดุที่ระดบั 1,767.23 จดุ ส่วน
หลักทรัพย์เปลี่ยนแปลงวนัจันทร์ เพิ่มขึน้ 740 หลักทรัพย์ ลดลง 567 
หลกัทรัพย์ และไมเ่ปลี่ยนแปลง 416 หลกัทรัพย์ (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดตราสารหนีไ้ทย: เมื่อวันอาทิตย์มีมูลค่าการซือ้ขาย
รวม 46,591 ล้านบาท สมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย(ThaiBMA) สรุป
ภาวะตลาดตราสารหนีไ้ทยประจ าเม่ือวนัอาทิตย์  มีมลูค่าการซือ้ขาย
รวมทัง้วนัอยู่ที่ 46,591 ล้านบาท ด้านประเภทของนักลงทนุ ที่มีมลูค่า
การซือ้ขายสูงที่สุด 2 อันดับแรก คือ 1. กลุ่มบริษัทหลักทรัพย์จัดการ
กองทนุ (บลจ.) ขายสทุธิ 751 ล้านบาท 2. กลุ่มสถาบนัการเงินที่ไม่มี
ใบอนุญาตเพื่อค้าตราสารหนี ้ขายสุทธิ 250 ล้านบาท ในขณะที่นัก
ลงทนุตา่งชาติ ซือ้สทุธิ 1,627 ล้านบาท  Yield พนัธบตัรอาย ุ5 ปี ปิดที่ 
2% ปรับตวัเพิ่มขึน้จากเม่ือวาน +0.01% ภาพรวมของตลาดวนัอาทิตย์ 
Yield Curve แกวง่ตวัในกรอบแคบๆ ปรับเพ่ิมขึน้ประมาณ 1bps. ด้าน
กระแสเงินลงทนุของนักลงทนุต่างชาติวนัจนัทร์ NET INFLOW 1,627 
ล้านบาท โดยเกิดจาก  NET BUY 1,627 ล้านบาท และไมมี่ตราสารหนี ้
ที่ถือครองโดยนักลงทุนต่างชาติหมดอายุ (Expired) ส าหรับตลาด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย (SET) มี NET SELL ของนกัลงทนุตา่งชาติ 
262 ล้านบาท (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดเงินบาท: ปิด 31.83/84 แข็งค่าจากช่วงเช้าตามแรง
ขายดอลล์ท าก าไร คาดกรอบพรุ่งนี ้31.75-31.95นกับริหารเงินจาก
ธนาคารกรุงเทพ เปิดเผยว่า เงินบาทปิดตลาดเย็นนีอ้ยู่ที่ระดับ 
31.83/84 บาท/ดอลลาร์ แข็งค่าเล็กน้อยจากช่วงเช้าที่เปิดตลาดที่
ระดบั 31.86 บาท/ดอลลาร์ ช่วงเย็นนีเ้งินบาทปรับตวัแข็งค่าเล็กน้อย 
ซึง่เป็นผลมาจากแรงเทขายดอลลาร์สหรัฐเพื่อท าก าไร โดยปัจจยัที่จะมี
ผลกับ การเคลื่อนไหวของค่าเงินบาทในวนัจนัทร์ยงัไม่มีข่าวอะไรโดด
เดน่มาก คงเป็นเพียงติดตามการประกาศข้อมลูเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ที่
จะ ออกมาในคืนวนัจนัทร์ เช่น ยอดค้าปลีกเดือนเม.ย. ซึ่งหากตวัเลข
ออกมาดี ก็อาจจะกดดนัให้ดอลลาร์สหรัฐแข็งคา่ได้ นกับริหารเงิน คาด
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ปัจจัยท่ีต้องตดิตาม  
- การลงทนุในสนิทรัพย์ถาวรเดือนเม.ย. จีน 

- การผลติภาคอตุสาหกรรมเดือนเม.ย. จีน 

- ผลติภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ไตรมาส 1 อีย ู

- ดชันีภาคการผลติ (Empire State Manufacturing Index) เดือนพ.ค.จากเฟดนิวยอร์ก สหรัฐ 

- ยอดค้าปลกีเดือนเม.ย. สหรัฐ 

- สต็อกน า้มนัประจ าสปัดาห์จากการปิโตรเลยีมสหรัฐ (API) สหรัฐ 

-  
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As of

 Monday 14 Thai Stock Market

Release Actual Cons. Prior SET 

JN PPI YoY Apr 2.00% 2.00% 2.10% SET50

PPI MoM Apr 0.1% 0.1% -0.1% SET100

Machine Tool Orders YoY Apr P 22.00% -- 28.10% MAI

Institution Net Position

 Tuesday 15 Proprietary Net Position

Release Actual Cons. Prior Foreign Net Position

US Empire Manufacturing May -- 15.00 15.80 Individual Net Position

Retail Sales Advance MoM Apr -- 0.3% 0.6% Total Trading Value

Retail Sales Ex Auto MoM Apr -- 0.50% 0.20%

Business Inventories Mar -- 0.10% 0.60% Major Indices

EC Industrial Production SA MoM Mar -- 0.70% -0.80% Dow Jones

Industrial Production WDA YoY Mar -- 3.70% 2.90% S&P 500

GDP SA QoQ 1Q P -- 0.40% 0.40% Nasdaq

GDP SA YoY 1Q P -- 2.50% 2.50% STOXX Europe 600

ZEW Survey Expectations May -- -- 1.9 FTSE 100

JN Tertiary Industry Index MoM Mar -- -0.20% 0.00% DAX

CH Retail Sales YoY Apr -- 10.00% 10.10% Nikkei 225

Retail Sales YTD YoY Apr -- 9.80% 9.80% Shanghai Composite

Industrial Production YoY Apr -- 6.40% 6.00% Hang Seng

Industrial Production YTD YoY Apr -- 6.70% 6.80% KOSPI

Fixed Assets Ex Rural YTD YoY Apr -- 7.40% 7.50% BES Sensex

Jakarta Composite

 Wednesday 16 Philippines Composite

Release Actual Cons. Prior Ho Chi Minh

US Housing Starts Apr -- 1310k 1319k

Housing Starts MoM Apr -- -0.4% 1.9% Crude Commodities

Building Permits Apr -- 1350k 1354k WTI ($/bl)

Building Permits MoM Apr -- -2.10% 2.50% Dubai ($/bl)

Industrial Production MoM Apr -- 0.60% 0.50% Brent ($/bl)

Manufacturing (SIC) Production Apr -- 0.50% 0.10% NYMEX ($/bl)

EC CPI Core YoY Apr F -- 0.70% 0.70% COMEX Gold 

CPI YoY Apr F -- 1.20% 1.30% Batic Dry Index

CPI MoM Apr -- 0.30% 1.00%

JN GDP SA QoQ 1Q P -- 0.00% 0.40% Exchange Rate

GDP Annualized SA QoQ 1Q P -- -0.10% 1.60% USD/THB

GDP Nominal SA QoQ 1Q P -- 0.10% 0.30% EUR/USD

GDP Deflator YoY 1Q P -- 0.30% 0.10% USD/JPY

GDP Private Consumption QoQ 1Q P -- 0.00% 0.50% GBP/USD

GDP Business Spending QoQ 1Q P -- 0.40% 1.00% USD/CHY

Capacity Utilization MoM Mar -- -- 1.30% USD/KRW

Industrial Production MoM Mar F -- -- 1.20% Dollar Index

Industrial Production YoY Mar F -- -- 2.20%

CH New  Home Prices MoM Apr -- -- 0.42% Thai Bond Market

TH BoT Benchmark Interest Rate 16-May -- 1.50% 1.50% Total Return Index

Outright/ Cash Trading

 Thursday 17 Bond Yield 1M 3M 6M 1Y 2Y 3Y

Release Actual Cons. Prior 14-May-18 1.1695 1.2866 1.4418 1.4950 1.6126 1.7071

US Initial Jobless Claims 12-May -- 215k 211k Change (bps) +0.36 +0.39 +0.51 +0.37 +0.39 +0.13

Continuing Claims 5-May -- 1778k 1790k 5Y 7Y 10Y 15Y 20Y 30Y

Philadelphia Fed Business Outlook May -- 21.20 23.20 2.0003 2.3314 2.7062 3.0867 3.2192 3.4149

Leading Index Apr -- 0.40% 0.30% +0.57 +0.53 +0.50 +0.30 +0.93 +0.29

EC Construction Output MoM Mar -- -- -0.50%

Construction Output YoY Mar -- -- 0.40% US Bond Market

JN Housing Loans YoY 1Q -- -- 2.90% Bond Yield 3M 2Y 3Y 5Y 10Y 30Y

Core Machine Orders MoM Mar -- -2.80% 2.10% 14-May-18 1.7385 2.0880 2.3865 2.8185 2.8820 3.1456

Core Machine Orders YoY Mar -- 0.60% 2.40% Change (bps) +1.07 +0.92 +1.45 +0.33 +0.81 +1.08

Nationw ide Dept Sales YoY Apr -- -- 0.10%

Tokyo Dept Store Sales YoY Apr -- -- 0.10%

 Friday 18

Release Actual Cons. Prior

EC ECB Current Account SA Mar -- -- 35.1b

Current Account NSA Mar -- -- 22.7b

Trade Balance SA Mar -- 21.1b 21.0b

Trade Balance NSA Mar -- -- 18.9b

JN Natl CPI YoY Apr -- 0.70% 1.10%

Natl CPI Ex Fresh Food YoY Apr -- 0.80% 0.90%

Natl CPI Ex Fresh Food, Energy YoY Apr -- 0.40% 0.50%

274.51 274.43 +0.03%

46,591.05         67,929.88         -31.41%

92.537 92.650 -0.12%

14-May-18 11-May-18 %Chg.

6.3359 6.3241 +0.19%

1,068.79 1,066.94 +0.17%

109.53 109.26 +0.25%

1.3593 1.3558 +0.26%

32.78 32.78 +0.00%

1.1975 1.1951 +0.20%

14-May-18 11-May-18 %Chg.

1,318.20 -2.50 -0.19%

77.77 +1.24 +1.62%

70.96 +0.26 +0.37%

14-May-18 Chg %Chg.

70.96 +0.26 +0.37%

73.94 +3.90 +5.57%

1,028.87 -31.58 -2.98%

31,385.75 -155.33 -0.49%

2,460.64 -15.47 -0.62%

24,899.41 +68.24 +0.27%

-2,074.68

47,912.49

15-May-18

14-May-18 Chg %Chg.

1,773.10 +7.17 +0.41%

14-May-18 Chg %Chg.

1,172.57

2,596.64

+4.26

482.10

1,909.19

428.23

-262.74

+11.30

+3.07

+0.36%

+0.44%

2,730.13

7,411.32

387.53

7,710.98

12,977.71

22,874.39

3,174.03

5,947.16

7,776.02

35,556.71

+0.04%

+0.34%

-0.16%

+0.31%

+2.41

+8.43

-1.81

-13.57

-23.53

+8.53

+10.77

-9.68

+23.91

+20.92 +0.06%

+0.64%

+0.09%

+0.11%

-0.46%

-0.18%

-0.18%

เอกสารฉบบันี้จดัท าโดยฝา่ยวจิยั บมจ.หลกัทรพัย์จดัการกองทนุกรงุไทย (“บรษิทั”) ขอ้มลู บทความ บทวเิคราะหแ์ละการคาดหมาย รวมทัง้การแสดงความคดิเหน็ทัง้หลายทีป่รากฎในเอกสารฉบบันี้
จดัท าบนพืน้ฐานแหลง่ขอ้มูลทีด่ทีีส่ดุทีไ่ด้รบัมา และพจิารณาแลว้เหน็วา่น่าเชือ่ถอื มวีตัถุประสงคเ์พือ่ใชเ้ป็นขอ้มลูประกอบการตดัสนิใจลงทุน และอาจเปลีย่นแปลงไดโ้ดยไมจ่ าเป็นตอ้งแจง้ล่วงหน้า
แต่อย่างใด รายงานฉบบันี้ไมถ่อืเป็นค าเสนอหรอืค าชีช้วนใหล้งทุน และ3จดัท าขึน้เป็นการเฉพาะเพือ่ประโยชน์แกบุ่คคลทีเ่กีย่วขอ้งกบับรษิทัเท่านัน้ มใิหน้ าไปเผยแพร่ทางสื่อมวลชน หรอืโดยทาง
อืน่ใด บรษิทัไมต่อ้งรบัผดิชอบต่อความเสยีหายใดๆ ทีเ่กดิขึน้โดยตรงหรอืเป็นผลจากการใชเ้นื้อหาหรอืรายงานฉบบันี้ 

 


